
به نام خدا 

مجتمع آموزشی پویش 

پیش دبستان و دبستان پویش 

مکمل ریاضی ششم برنامه کالس های 

مدرس استاد مجدآبادی

1399-1400سال تحصیلی 



:  مکمل اهداف کالس های 

تقویت مهارت حل مسئله

تقویت مهارت درک و اندیشیدن

تقویت مهارت تمرکز و دقت

تقویت مهارت محاسبه

 تقویت مفاهیم اساسی و پایه در ریاضیات



:  سبک ریاضی دبستان پویش 

سبک ریاضی سایر مدارسسبک ریاضی دبستان پویش

روی محاسباتتمرکزمهارت اندیشیدن و فکر کردن

تفکر همگراتفکر واگرا

تأکید روی تکنیکتأکید روی مفهوم

تأکید روی نیمکره چپ مغزروی هر دو نیمکره مغزتأکید

یک راه حل برای یک مسئلهچندین راه حل برای یک مسئله

دت آموزش مبتنی بر حافظه کوتاه مدتآموزش مبتنی بر حافظه بلند م

روش های سنتی روش های نوین و ابتکاری 

یادگیری طوطی وار تفکر شهودی 



:  نکات کالس های مکمل 

.  جلسه می باشد12برای کالس های مکمل ریاضی جلسات تعداد . 1

.  دقیقه می باشد70مدت زمان هر جلسه . 2

.  روز در هفته می باشد2های آنالین کالس . 3

.  تکالیف به صورت روزانه و طبق برنامه ارائه شده خواهد بود. 4

وزان به دانش آم( اسالیدها و فیلم های آموزشی ) برنامه کالس های آفالین . 5

.  ارائه خواهد شد



بخش پذیری  : 1جلسه 

5و 4بر قانون بخش پذیریجمع و تفریق اعداد چندرقمی

6قانون بخش پذیری بر ضرب اعداد چند رقمی

7قانون بخش پذیری بر تقسیم بر عدد چند رقمی 

8قانون بخش پذیری بر مفهوم بخش پذیری 

10و 9قانون بخش پذیری بر 3و 2بر قانون بخش پذیری



الگوها: 2جلسه 

الگوی اعداد مخمسی و مسدسیاعداد زوج و فردالگوی

الگوی اعداد ترکیبیالگوی اعداد مثلثی

الگوهای حسابیالگوی اعداد مربعی

ویژگی های اعداد زوج و فردالگوی اعداد مکعبی

مضرب های طبیعی یک عددالگوی اعداد فیبونایچی



عددنویسی : 3جلسه 

عملیات روی اعدادو نوشتن اعدادخواندن

اعدادمقایسهجدول ارزش مکانی

نمایش تقریبی اعداد روی محورمعرفی میلیون

اعداد تقریب زدنمعرفی میلیارد

اعداد چند رقمی با شرایط خاصساختننویسی اعداد گسترده



اعداد صحیح : 4جلسه 

اعداد صحیحجمعمعرفی اعداد صحیح

تفریق اعداد صحیحنکات اعداد صحیح

(  دما ) مسئله اعداد صحیح اعداد صحیحمقایسه

(  ساعت ) اعداد صحیح مسئلهقرینه اعداد صحیح

(  برج ) مسئله اعداد صحیح اعداد صحیح روی محور



جمع و تفریق کسرها : 5جلسه 

جمع و تفریق کسرهاکسرمعرفی

معرفی اعداد مخلوط اجزا و انواع کسر

تبدیل عدد مخلوط به کسرتساوی کسرها

تبدیل کسر به عدد مخلوط مقایسه کسرها

جمع و تفریق اعداد مخلوط ساده کردن کسرها



ضرب  و تقسیم کسرها : 6جلسه 
تقسیم کسرها به کمک شکلضرب عدد در کسر

ضربروش تبدیل بهتقسیم کسرها باضرب کسرها

تقسیم کسرها مخلوط با شکلضرب اعداد
نزدیک در نزدیک–در دور روش دور

کسرهای تلسکوپیضرب اعداد مخلوط بدون شکل

کسرهای طبقه اییک کسر و نکات آنمعکوس



محاسبات با کسر: 7جلسه 

حل مسئله کسر 
با راهبرد رسم شکل

کسرهای هندسی

تفکیک پذیرکسرهایمحاسبات کسر



یادآوری اعداد اعشاری: 8جلسه 

اعداد اعشاری به کسرتبدیلمفهوم اعداد اعشاری

اعداد اعشاریمقایسهاجزای یک عدد اعشاری

جمع اعداد اعشاریارزش مکانی اعداد اعشاریجدول

اعداد اعشاریتفریقن اعداد اعشاریخواند



ضرب اعداد اعشاری: 9جلسه 

ساده کردن کسرهای اعشاریضرب اعداد اعشاری به کمک شکل

تقسیم کسرهای اعشاری اعداد اعشاری با تبدیل به کسرضرب

های اعشاریمحاسبه عبارتضرب اعداد اعشاری روش مستقیم



تقسیم اعداد اعشاری: 10جلسه 

اعشاریتقسیم عدد اعشاری بر عددتقسیم عدد اعشاری بر عدد طبیعی

محاسبه میانگین نمرات اعشاریمسئله های اعداد اعشاری



تقارن: 11جلسه 

تعداد تقارن محوری و مرکزی مفهوم تقارن
اشکال هندسی

دورانانواع تقارن

تقارن چرخشیتقارن محوری و مرکزی



مختصات: 12جلسه 

مثلث و محاسبه مساحت آنرسممحورهای مختصات

رسم چهارضلعی ها و محاسبه مساحت آننیمسازهای دستگاه مختصات

و مختصاتتقارنرابطه های قرینه



با تشکر
از توجه شما


